มคอ. 2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรสถาปตั ยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตั ยกรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Architecture Program in Architecture
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิ ชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
สถาปตั ยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตั ยกรรมศาสตร์
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):
สถ.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Architecture
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Arch.
3. วิ ชาเอก
สถาปตั ยกรรมศาสตร์
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
180 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศทีส่ ามารถใช้ภาษาไทยเป็ นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะกรรมการกลันกรองหลั
่
กสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครัง้ ที…
่ …….วันที…
่ ………………
สภามหาวิทยาลัย อนุมตั หิ ลักสูตรในการประชุมครัง้ ที…
่ ……………วันที…
่ …………………………………….
เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่วา่ เป็ นหลักสูตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา 2557 (หลังจากเปิ ดสอนเป็ นเวลา 2 ปี )
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผูส้ าเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพทางสถาปตั ยกรรมในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน หรือ
ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น สถาปนิกออกแบบอาคาร ตกแต่งอาคารและจัดสวน ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง นักออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก และนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
1 นายสิทธา กองสาสนะ
2 นางสาวรุง่ จิต จารุพงษ์ทวิช
3 นายอานัติ วัฒเนสก์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์

สถ.ม. (ออกแบบชุมชน)
M.Arch. (Architecture)
M.Arch. (Architecture)

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
1. สังคมโลกาภิวฒ
ั น์ เปิ ดเสรีทางการค้าและการเคลื่อนย้ายการทางานอาชีพ ทาให้เกิดการแข่งขันทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ
2. สังคมปจั จุบนั มีความเจริญทางเทคโนโลยีและการสือ่ สาร เป็ นสังคมแห่งความรู้ ทีแ่ ข่งขันกันด้วยความรู้
ความสามารถ การผลิตบุคลากรในระดับควบคุมงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถจึงมีความจาเป็ น
3. จากนโยบายการเปิ ดเสรีทางการค้าและบริการระหว่างประเทศทาให้ตอ้ งเร่งการร่วมมือการระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการประกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรมให้พร้อมทีจ่ ะแข่งขันกับ
ต่างประเทศ
4. สถาบันการศึกษาเป็ นทีพ่ ง่ึ พาของประเทศในการเป็ นแหล่งความรูแ้ ละสร้างสรรค์นวัตกรรมทีน่ ามาใช้
ประโยชน์จากกระบวนการเรียนการสอนทีส่ ร้างสรรค์ความคิดวิเคราะห์
5. มีการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพสถาปตั ยกรรมควบคุม และระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วย
การตรวจสอบและรับรองปริญญา ระดับปริญญาตรี ของสถาบันการศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนสาขาวิชา
สถาปตั ยกรรมศาสตร์ในสาขาสถาปตั ยกรรมควบคุม พ.ศ. 2552
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ั
1. ความตระหนักในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของสังคมโลก จากปญหาการเปลี
ย่ นแปลงทางธรรมชาติใน
อัตราเร่ง ความจาเป็ นในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดคุม้ ค่า
2. การเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้
คนไทยได้รบั รูข้ า่ วสารและรับกระแสวัฒนธรรมจากต่างชาติมากขึน้
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3. เกิดสังคมทีม่ กี ารแข่งขันสูงและทุกรูปแบบ
4. วิทยาการทางด้านสถาปตั ยกรรม และการสร้างสรรค์งานด้านสถาปตั ยกรรม มีการพัฒนามากขึน้ และ
แตกต่างไปจากเดิม
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ด้วยปจั จัยสาคัญของกระแสการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
ั
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบั
ณฑิต สาขาวิชาสถาปตั ยกรรมศาสตร์
ให้มคี วามทันสมัย รองรับการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในโลกปจั จุบนั และอนาคต เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสถาปตั ยกรรม การเรียนการ
สอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางเป็ นสาคัญ สอดแทรกความเป็ นคนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มี
การเพิม่ รายวิชาทีม่ เี นื้อหาความรูท้ างภูมปิ ญั ญาของท้องถิน่ โดยเน้นพืน้ ทีภ่ ูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเสริมสร้าง
หลักสูตรใหม่ให้มลี กั ษณะเด่นเฉพาะ เน้นการผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถนาความรูท้ างศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ มาใช้รว่ มในการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคลากรทีม่ คี ุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์พร้อม
ั
ปฏิบตั งิ านในวิชาชีพสถาปตยกรรม
และสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูเ้ พื่อนาไปประยุกต์ ให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงในอนาคต มีความพร้อมในการเป็ นสถาปนิกทีม่ จี รรยาบรรณและจิตสานึกทีด่ ใี นการประกอบวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและทักษะในการออกแบบสถาปตั ยกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็ นผูม้ ี
ความยึดมันและยึ
่
ดถือคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวติ และมีจรรยาบรรณ จิตสานึกทีด่ ใี นการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ สามารถ
ั
บูรณาการองค์ความรูแ้ ละศาสตร์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการสร้างสรรค์ออกแบบงานสถาปตยกรรมท้
องถิน่ อย่าง
ยังยื
่ น มีความสามารถในการวิจยั พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงและเรียนรูต้ ลอดชีวติ
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื่นของสถาบัน
13.1 การบริหารหลักสูตรนี้
13.1.1 แต่งตัง้ ผูป้ ระสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อทาหน้าทีป่ ระสานงานกับอาจารย์ผสู้ อนและนักศึกษาใน
การพิจารณาข้อกาหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดาเนินงาน
13.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตั ยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตั ยกรรมศาสตร์
ควบคุมการดาเนินการเกีย่ วกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ขอ้ กาหนดรายวิชาและ
ั
สอดคล้องกับผลการเรียนรูต้ ามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร์
13.1.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะฯ/ภาควิ ชา/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยร่วมด้วย
มี รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ เปิ ดสอนโดยสานักวิชาศึกษาทัวไป
่ มี 10 รายวิชา
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เปิ ดสอนโดยคณะต่างๆ ซึง่ ขึน้ กับความสนใจของ
นักศึกษา
13.1.3 รายวิชาในหลักสูตรนี้ มีผเู้ รียนในสาขาอื่นที่เรียนด้วยหรือไม่อย่างไร
ไม่มี
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรสถาปตั ยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตั ยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มุ่ง
ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรูค้ วามสามารถในด้านวิชาชีพสถาปตั ยกรรม มีความพร้อมปฏิบตั ิงานในวิชาชีพสถาปตั ยกรรม
และสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อนาไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีทกั ษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึ กปฏิบตั ิ พร้อมสาหรับการทางาน การแก้ปญั หาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชา
สถาปตั ยกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีจติ สานึกทีด่ ใี นการประกอบวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของ
โลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็ นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและ
ตลาดงานปจั จุบนั
1.2 วัตถุประสงค์
ั
หลักสูตรสถาปตั ยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั นี้
(1) มีความรูแ้ ละประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาสถาปตั ยกรรม ได้อย่างถูกต้อง
แม่นยา และมีทกั ษะในการออกแบบสถาปตั ยกรรมให้เป็ นตามมาตรฐานวิชาชีพทีก่ าหนด
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริม่ สร้างสรรค์ โดยใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ในสาขาวิชา
ั
สถาปตั ยกรรมในการแก้ปญหาการท
างานได้
(3) มีทกั ษะความสามารถด้านการสือ่ สาร การวิเคราะห์วจิ ยั การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการสมัยใหม่
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีทกั ษะความพร้อมด้านสังคม ทีจ่ าเป็ นต่อการ
ทางานและการใช้ชวี ติ ในอนาคต
(5) เป็ นผูท้ มี คี วามสามารถในการบูรณาการองค์ความรูแ้ ละศาสตร์อน่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการสร้างสรรค์
สถาปตั ยกรรมทีส่ อดคล้องกับท้องถิน่ อย่างยังยื
่ น
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- การพัฒนาการเรียนการสอน

- การพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1.จานวนรายวิชา จานวนชัวโมงหรื
่
อ
หัวข้อการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
2.ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษทาง
2. มีรายวิชาภาษาอังกฤษทัวไป
่
ั
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร์
สาหรับนักออกแบบ และมีการใช้
ั
(การอ่าน การพูด การฟง การ
ภาษาอังกฤษในกาหนด
เขียน)
รายละเอียดในงานเขียนแบบ
ก่อสร้างสถาปตั ยกรรม
1.ส่งเสริมนักศึกษาให้มคี วามเป็นผูน้ า 1.จานวนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมนักศึกษา
และผูร้ ่วมงานทีด่ ี มีมนุษยสัมพันธ์
ให้มคี วามเป็ นผูน้ าและผูร้ ่มงานทีด่ ี
2.ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีคุณธรรม
มีมนุษยสัมพันธ์
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
2. จานวนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
- มีรายวิชาการปฏิบตั วิ ชิ าชีพและ
กฎหมายทางสถาปตั ยกรรม
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- การเปลีย่ นแปลงจุดเน้นของ
หลักสูตร

- การเพิม่ เนื้อหาใหม่ๆ ทีส่ าคัญ

- การปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต

1. ยกเลิกโปรแกรมการศึกษาจากเดิม
นักศึกษาเมื่อขึน้ ชัน้ ปีท่ี 4 จะต้อง
เลือกโปรแกรมการศึกษาโปรแกรม
ใดโปรแกรมหนึ่ง จาก 4
โปรแกรม นี้
1. ออกแบบอาคาร
2. การออกแบบอาคารและชุมชน
3. การก่อสร้างอาคาร
4. เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม
ปรับเป็ นนักศึกษาทุกคนต้องเรียน
รายวิชาหลัก(วิชาพืน้ ฐานและวิชา
บังคับ) เหมือนกัน แต่เพิม่ ทางเลือก
โดยรายวิชาบังคับเลือกในสาขาวิชาที่
หลากหลายตามความสนใจของ
นักศึกษา
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความพร้อมใน
ั
การทางานทางวิชาชีพสถาปตยกรรม
โดยเน้นให้ทางานเขียนแบบทีใ่ ช้ใน
วิชาชีพจริงได้

1.มีรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนทีส่ งั กัดคณะ
สถาปตั ยกรรมศาสตร์ จานวน 56
รายวิชา โดยแบ่งออกเป็ นดังนี้
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
จานวน 8 วิชา
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ
จานวน 36 วิชา
- กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน
จานวน 12 วิชา
2. เน้นวิชาทางวัสดุและการก่อสร้าง
และโครงสร้าง โดยมีรายวิชาทางด้าน
นี้เรียนต่อเนื่องกันทุกภาคการศึกษา
ตัง้ แต่ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ถึงปี ท่ี
5 ภาคการศึกษาที่ 1 และได้เน้นโดย
มีวชิ าการเขียนแบบก่อสร้างและ
รายละเอียดประกอบแบบ โดยเฉพาะ
จานวน 3 รายวิชาทีน่ กั ศึกษาจะได้ฝึก
การเขียนแบบอาคารและกาหนด
รายละเอียดอาคารทีน่ กั ศึกษาได้
ออกแบบในวิชาออกแบบ
สถาปตั ยกรรมมาแล้วในภาค
การศึกษาก่อนหน้าวิชานี้
1.เพิม่ รายวิชาทีม่ เี นื้อหาเป็ นความรู้ 1. มีรายวิชา สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ 1
ทางภูมปิ ญั ญาของท้องถิน่ โดยเน้น สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ 2 และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาปตั ยกรรมไทย
2. มีแนวทางในการจัดการเรียนการ 2. เพิม่ รายวิชา
สอนโดยเน้นการนาความรูท้ าง
- ภาษาอังกฤษทัวไปส
่ าหรับนัก
ั
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญญาท้องถิน่ ออกแบบ
มาใช่ร่วมในการประกอบวิชาชีพ
- ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ และ
3. มีการสอนให้นกั ศึกษาเข้าใจ และ สถาปตั ยกรรมตะวันตก
เห็นความสาคัญของสิง่ แวดล้อม และ
- ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ และ
การอนุรกั ษ์พลังงาน
สถาปตั ยกรรมตะวันออก
4. ให้ผเู้ รียนมีพน้ื ฐานทางด้านการ
3. มีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
จัดการ
ครบ 5 กลุ่มวิชาตามที่
5. เพิม่ ความรูใ้ นด้านภาษาอังกฤษที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จาเป็ นต้องใช้ในงานด้าน
4. มีรายวิชาทีส่ อนด้านการออกแบบ
สถาปตั ยกรรม
สถาปตั ยกรรมเพื่อความยังยื
่ น
โดยตรง
1. การจัดการวิพากษ์หรือสัมมนาใน 1. ผลของการวิพากษ์หรือสัมมนาที่
การปรับปรุงหลักสูตรโดยผูเ้ กีย่ วข้อง ให้ขอ้ เสนอในการปรับปรุงหลักสูตร
ต่างๆ เช่น องค์กรทางวิชาการ สภา เพื่อให้เหมาะสมกับวิชาชีพ
วิชาชีพ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต คณาจารย์ และ สถาปตั ยกรรมในสภาวะการณ์ใน
สมาคมศิษย์เก่า
อนาคต
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค ซึง่ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขัน้
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 1 ข้อ 6 หรือระเบียบทีจ่ ะทีป่ รับปรุงใหม่
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ใิ นการเปิดรายวิชาและการจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ นของมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาปลาย เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 หรือ
เป็ นไปตามระเบียบทีป่ รับปรุงใหม่
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปญั หาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็ นการเรียนทีม่ รี ปู แบบแตกต่างไปจากเดิมทีค่ นุ้ เคย
มีสงั คมกว้างขึน้ ต้องดูแลตนเองมากขึน้ มีกจิ กรรมทัง้ การเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีน่ กั ศึกษาต้อง
สามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวติ เทคนิคการเรียนในคณะและมหาวิทยาลัย
การแบ่งเวลา
2.2 จัดกิจกรรมนัดพบผูป้ กครองนักศึกษา เพื่อสร้างความคุน้ เคยและชีแ้ จงระบบการเรียนการสอน การ
ดาเนินชีวติ ในมหาวิทยาลัย เป็ นต้น และการตอบข้อซักถามต่างๆ
2.3 มีการจัดอาจารย์ทป่ี รึกษาและอาจารย์ประจาสตูดโิ อแก่นกั ศึกษา เพื่อทาหน้าทีส่ อดส่องดูแล ตักเตือน ให้
คาปรึกษานะนา
2.4 จัดให้มกี ารพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ทป่ี รึกษาอย่างสม่าเสมอ
2.5 มีระบบการติตามผลการเรียนโดยอาจารย์ทป่ี รึกษา พร้อมแนะนาด้านการเรียน
2.6 มีระบบทบทวนความรูแ้ ก่นกั ศึกษาในหัวข้อทีน่ กั ศึกษาไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
2555
2556
2557
2558
ชัน้ ปี ท่ี 1
50
50
50
50
ชัน้ ปี ท่ี 2
50
50
50
ชัน้ ปี ท่ี 3
50
50
ชัน้ ปี ท่ี 4
50
ชัน้ ปี ท่ี 5
รวม
50
100
150
200
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
0
0
0
0
2.6 งบประมาณตามแผน
ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน (ใช้สอย ตอบ
แทน วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์)
งบประมาณแผ่นดิน (เงินเดือน)
รวมรายรับ
ประมาณการรายจ่าย

2559
50
50
50
50
50
250
50

2555
4.05
1.67

ปี งบประมาณ
2556
2557
3.85
3.66
1.67
1.67

2558
3.45
1.67

2559
3.30
1.67

16.80
22.52

17.98
23.50

20.58
25.70

22.02
26.99

2555
2.65
1.05
2.02

2556
2.57
4.00
1.95

2558
2.42
0.90
1.81

2559
2.63
0.86
1.75

19.23
24.56
ปี งบประมาณ
2557
2.50
0.95
1.88

งบใช้สอย ตอบแทนและวัสดุ
งบครุภณ
ั ฑ์
งบดาเนินการ (พัฒนาการเรียน
การสอน พัฒนานักศึกษา ทุนฯลฯ)
งบดาเนินการ (เงินเดือน)
16.80
17.98
19.23
20.58
22.52
23.50
24.56
25.70
รวมรายจ่าย
ประมาณการค่าใช้จา่ ยต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 73,400.- บาท
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชัน้ เรียน

22.02
26.99

2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) ว่าด้วย การเทียบโอนรายวิชาและค่า
คะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียน
เรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 180
หน่ วยกิ ต
1) หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
30
หน่ วยกิ ต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
144
หน่ วยกิ ต
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
26
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ
109
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน
9
หน่วยกิต
3) หมวดวิ ชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิ ต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
หมวด 1 การสื่อสารและการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
English for Communication
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
English for Academic Purposes I (EAP I )
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
English for Academic Purposes I (EAP II )
000 160 คอมพิวเตอร์พน้ื ฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(บังคับต้องสอบตามเกณฑ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 816/2552)
หมวด 2 การคิ ดเชิ งวิ เคราะห์และเชิ งวิพากษ์
000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปญั หา
3(3-0-6)
Critical Thinking and Problem Solving
000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Thinking
หมวด 3 คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม
000 155 การมีสว่ นร่วมต่อสังคม
3(3-0-6)
Civic Engagement
หมวด 4 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
000 132 ชีวติ กับสุนทรียะ
3(3-0-6)
Life and Aesthetics
000 153 ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
3(3-0-6)
Local Wisdom
000 156 พหุวฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
หมวด 5 ความรอบรูแ้ ละการปรับตัวในยุคโลกาภิ วฒ
ั น์
*000 145 ภาวะผูน้ าและการจัดการ
3(3-0-3)
Leadership and Management
สาหรับนักศึกษาเทียบเรียนสามารถดาเนินการเทียบโอนรายวิชาในหมวดที่ 2-5 ได้
8
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3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
14 4 หน่ วยกิ ต
(1) กลุ่มวิ ชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
26 หน่ วยกิ ต
806 111 หลักการออกแบบ
Principles of Design
806 112 การแสดงแบบสถาปตั ยกรรม
Architecture Presentation
806 113 การเขียนแบบสถาปตั ยกรรม
Architectural Drawing
806 121 ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะและสถาปตั ยกรรมตะวันออก
History of Eastern Art and Architecture
806 122 ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะและสถาปตั ยกรรมตะวันตก
History of Western Art and Architecture
ั
806 131 การออกแบบสถาปตยกรรมขั
น้ พืน้ ฐาน
Basic Architectural Design
806 141 ระบบโครงสร้าง 1
Structure System I
806 142 สถาปตั ยกรรมเขตร้อนชืน้
Tropical Architecture
(2) กลุ่มวิ ชาชีพบังคับ 109 หน่ วยกิ ต
806 211 ภาษาอังกฤษทัวไปส
่ าหรับนักออกแบบ
General English for Designer
806 212 คอมพิวเตอร์สาหรับการเขียนแบบสถาปตั ยกรรม
Computer for Architectural Drawing
806 221 แนวคิดและทฤษฎีสถาปตั ยกรรมสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่
Concepts and Theories of Modern and Post Modern Architecture
806 222 ทฤษฎีการออกแบบสถาปตั ยกรรม
Architectural Design Theory
ั
806 231 การออกแบบสถาปตยกรรม
1
Architectural Design III
ั
806 232 การออกแบบสถาปตยกรรม
2
Architectural Design II
806 241 วัสดุและวิธกี ารก่อสร้างสถาปตั ยกรรม 1
Architectural Material & Construction I
806 242 งานระบบอาคาร 1
Building Systems I
806 243 ระบบโครงสร้าง 2
Structure Systems II
806 244 การเขียนแบบก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบ 1
Construction drawing & Specifications I
9

4(2-4-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(1-6-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)

มคอ. 2
806 251 การวางผังบริเวณ
Site Planning
806 311 คอมพิวเตอร์สาหรับการนาเสนองานสถาปตั ยกรรม
Computer for Architecture Presentation
806 312 ตกแต่งภายใน
Interior Architecture
806 321 สถาปตั ยกรรมไทย
Thai Architecture
806 322 สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ 1
Vernacular Architecture I
ั
806 331 การออกแบบสถาปตยกรรม
3
Architectural Design III
ั
806 332 การออกแบบสถาปตยกรรม
4
Architectural Design IV
806 341 วัสดุและวิธกี ารก่อสร้างสถาปตั ยกรรม 2
Architectural Material & Construction II
806 342 งานระบบอาคาร 2
Building Systems II
806 343 ระบบโครงสร้าง 3
Structure Systems III
806 344 การเขียนแบบก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบ 2
Construction drawing & Specification II
ั
806 345 การออกแบบสถาปตยกรรมเพื
อ่ ความยังยื
่ น
Architectural Design for Sustainability
806 421 สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ 2
Vernacular Architecture II
ั
806 431 การออกแบบสถาปตยกรรม
5
Architectural Design V
ั
806 432 การออกแบบสถาปตยกรรม
6
Architectural Design VI
806 441 วัสดุและวิธกี ารก่อสร้างสถาปตั ยกรรม 3
Architectural Material & Construction III
806 442 งานระบบอาคาร 3
Building Systems III
806 451 ภูมสิ ถาปตั ยกรรม
Landscape Architecture
806 452 บริบทเมืองและสถาปตั ยกรรม
Urban Context and Architecture
806 461 การประมาณราคางานก่อสร้าง
10

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-3)
2(1-2-3)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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Construction Cost Estimate
806 462 การจัดการก่อสร้าง
3(2-2-5)
Construction Management
806 463 การฝึกงานทางด้านสถาปตั ยกรรม
Apprentice in Architectural Design
ั
การวัดผลของรายวิชา 806 463 การฝึกงานทางด้านสถาปตยกรรม
ใช้ระบบการให้คะแนนเป็ น
S (satisfy) และ U (unsatisfy) ผลการฝึกงานของนักศึกษาจะต้องเป็ น S (satisfy) จึงจะถือว่านักศึกษาผูน้ นั ้
สาเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร
ั
806 531 การออกแบบสถาปตยกรรม
7
4(1-6-5)
Architectural Design VII
806 532 การเตรียมวิทยานิพนธ์
3(2-2-5)
Thesis Preparation
806 533 สัมมนาทางสถาปตั ยกรรม
2(2-0-4)
Seminar in Architecture
806 534 วิทยานิพนธ์ทางสถาปตั ยกรรม
8(0-16-8)
Thesis in Architecture
806 561 การปฏิบตั วิ ชิ าชีพสถาปตั ยกรรม
3(3-0-6)
Professional Practice
(3) กลุ่มวิ ชาชีพเลือกเรียน 9 หน่ วยกิ ต
เลือกจากวิชาต่อไปนี้ จานวน 9 หน่วยกิต
ั
806 313 การถ่ายภาพสถาปตยกรรม
3(1-4-5)
Architectural Photography
806 333 พฤติกรรมมนุษย์กบั สถาปตั ยกรรม
3(3-0-6)
Human Behavior and Architecture
806 346 การออกแบบแสงในงานสถาปตั ยกรรม
3(1-4-4)
Lighting Design in Architecture
806 351 การออกแบบชุมชนเมืองเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Urban Design
806 361 ข้อกาหนดอาคารและกฎหมายกายภาพ
3(3-0-6)
Regulation and Building Code
806 362 กรณีศกึ ษารายบุคคล
3(0-6-3)
Individual Study
806 422 สถาปตั ยกรรมไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Thai Architecture
806 423 ทฤษฎีการออกแบบสถาปตั ยกรรมขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advanced Architectural Design Theory
806 424 วาทกรรมทางทฤษฎีการออกแบบสถาปตั ยกรรม
3(2-2-0)
Architectural Design Theory Discourse
806 433 หัวข้อพิเศษทางสถาปตั ยกรรม
3(2-2-5)
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Special Topic in Architecture
806 464 การวางแผนงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
Construction Project Planning
806 465 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการอสังหาริมทรัพย์
3(2-2-5)
Real Estate Feasibility Study
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีทเ่ี ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ
สถาบันการศึกษาอื่น โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
คาอธิ บายระบบรหัสวิชา
ตัวเลข 3 ตัวแรก
806 XXX หมายถึง สาขาวิชาสถาปตั ยกรรมศาสตร์
ตัวเลขตัวที่ 4
806 XXX หมายถึง ระดับของชัน้ ในปี การศึกษา
เลขที่ 1
หมายถึง วิชาทีท่ าการสอนในชัน้ ปี ท่ี 1
เลขที่ 2
หมายถึง วิชาทีท่ าการสอนในชัน้ ปี ท่ี 2
เลขที่ 3
หมายถึง วิชาทีท่ าการสอนในชัน้ ปี ท่ี 3
เลขที่ 4
หมายถึง วิชาทีท่ าการสอนในชัน้ ปี ท่ี 4
เลขที่ 5
หมายถึง วิชาทีท่ าการสอนในชัน้ ปี ท่ี 5
ตัวเลขตัวที่ 5
806 XXX หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุม่ องค์ความรูข้ องรายวิชา
เลข 1
หมายถึง หมวดวิชาพืน้ ฐานสถาปตั ยกรรม
เลข 2
หมายถึง หมวดวิชาทฤษฎีและประวัตศิ าสตร์สถาปตั ยกรรม
เลข 3
หมายถึง หมวดวิชาการออกแบบสถาปตั ยกรรม
ั
เลข 4
หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
เลข 5
หมายถึง หมวดวิชาผังเมือง
เลข 6
หมายถึง หมวดวิชาส่งเสริมการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ
ตัวเลขตัวที่ 6
806 XXX
หมายถึง ลาดับทีข่ องรายวิชา
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3.1.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
000 101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
English for Communication
000 153
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
Local Wisdom
806 111
หลักการออกแบบ
Principles of Design
ั
806 112
การแสดงแบบสถาปตยกรรม
Architecture Presentation
806 113
การเขียนแบบสถาปตั ยกรรม
Architectural Drawing
806 121
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะและสถาปตั ยกรรมตะวันออก
History of Eastern Art and Architecture
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
000 102
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purposes I (EAP I )
000 156
พหุวฒ
ั นธรรม
Multiculturalism
ั
000 168
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปญหา
Critical Thinking and Problem Solving
806 122
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะและสถาปตั ยกรรมตะวันตก
History of Western Art and Architecture
806 131
การออกแบบสถาปตั ยกรรมขัน้ พืน้ ฐาน
Basic Architectural Design
806 141
ระบบโครงสร้าง 1
Structure System I
806 142
สถาปตั ยกรรมเขตร้อนชืน้
Tropical Architecture
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
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หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(2-4-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
19
19
หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(1-6-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
22
41
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
000 103
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes I (EAP II )
000 169
การคิดเชิงสร้างสรรค์
Creative Thinking
ั
806 221
แนวคิดและทฤษฎีสถาปตยกรรมสมั
ยใหม่และหลังสมัยใหม่

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

Concepts and Theories of Modern and Post Modern Architecture

806 231
806 241
806 242
806 251

การออกแบบสถาปตั ยกรรม 1
Architectural Design I
วัสดุและวิธกี ารก่อสร้างสถาปตั ยกรรม 1
Architectural Material & Construction I
งานระบบอาคาร 1
Building Systems I
การวางผังบริเวณ
Site Planning
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
000 132
ชีวติ กับสุนทรียะ
Life and Aesthetics
806 211
ภาษาอังกฤษทัวไปส
่ าหรับนักออกแบบ
General English for Designer
806 222
ทฤษฎีการออกแบบสถาปตั ยกรรม
Architectural Design Theory
806 212
คอมพิวเตอร์สาหรับการเขียนแบบสถาปตั ยกรรม
Computer for Architectural Drawing
806 243
ระบบโครงสร้าง 2
Structure Systems II
806 244
การเขียนแบบก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบ 1
Construction drawing & Specification I
806 232
การออกแบบสถาปตั ยกรรม 2
Architectural Design II
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม
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4(1-6-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

20
61
หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(1-6-5)
21
82
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
000 145
ภาวะผูน้ าและการจัดการ
Leadership and Management
806 311
คอมพิวเตอร์สาหรับการนาเสนองานสถาปตั ยกรรม
Computer for Architecture Presentation
806 321
สถาปตั ยกรรมไทย
Thai Architecture
806 331
การออกแบบสถาปตั ยกรรม 3
Architectural Design III
806 341
วัสดุและวิธกี ารก่อสร้างสถาปตั ยกรรม 2
Architectural Material & Construction II
806 342
งานระบบอาคาร 2
Building Systems II
806 XXX
รายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
Elective Course in Architecture
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

15

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(1-6-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3
20
102
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
806 312
ตกแต่งภายใน
Interior Architecture
806 322
สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ 1
Vernacular Architecture I
806 332
การออกแบบสถาปตั ยกรรม 4
Architectural Design IV
806 343
ระบบโครงสร้าง 3
Structure Systems III
806 344
การเขียนแบบก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบ 2
Construction drawing & Specification II
806 345
การออกแบบสถาปตั ยกรรมเพื่อความยังยื
่ น
Architectural Design for Sustainability
XXX XXX
วิชาเลือกเสรี
Elective Course
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

16

หน่ วยกิ ต
3(2-2-5)
2(2-0-4)
4(1-6-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3
20
122
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
806 421
สถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ 2
Vernacular Architecture II
806 431
การออกแบบสถาปตั ยกรรม 5
Architectural Design V
806 441
วัสดุและวิธกี ารก่อสร้างสถาปตั ยกรรม 3
Architectural Material & Construction III
806 442
งานระบบอาคาร 3
Building Systems III
806 451
ภูมสิ ถาปตั ยกรรม
Landscape Architecture
806 461
การประมาณราคางานก่อสร้าง
Construction Cost Estimate
806 XXX
รายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
Elective Course in Architecture
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
000 155
การมีสว่ นร่วมต่อสังคม
Civic Engagement
806 432
การออกแบบสถาปตั ยกรรม 6
Architectural Design VI
806 452
บริบทเมืองและสถาปตั ยกรรม
Urban Context and Architecture
806 462
การจัดการก่อสร้าง
Construction Management
ั
806 463
การฝึกงานทางด้านสถาปตยกรรม
Apprentice in Architectural Design
806 XXX
รายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
Elective Course in Architecture
XXX XXX
วิชาเลือกเสรี
Elective Course
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม
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หน่ วยกิ ต
2(1-2-3)
4(1-6-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3

19
141
หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
4(1-6-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3
3

19
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ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
806 531
การออกแบบสถาปตั ยกรรม 7
Architectural Design VII
806 532
การเตรียมวิทยานิพนธ์
Thesis Preparation
806 533
สัมมนาทางสถาปตั ยกรรม
Seminar in Architecture
806 561
การปฏิบตั วิ ชิ าชีพสถาปตั ยกรรม
Professional Practice
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม
ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
806 534
วิทยานิพนธ์ทางสถาปตั ยกรรม
Thesis in Architecture
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม
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หน่ วยกิ ต
4(1-6-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

12
172
หน่ วยกิ ต
8(0-16-8)

8
180
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3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
000 101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การพัฒนาทักษะการฟงั พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสือ่ สารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในสังคมได้
Development of listening, speaking, reading and writing English language skills for
communication in social settings.
000 102

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
English for Academic Purposes I (EAP I )
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 000 101 หรือเทียบเท่า
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขันพื
้ น้ ฐาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและทางวิชาการ
และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
Development of basic English language skills to help achieve personal and academic
Goals and to promote life-long learning.
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
English for Academic Purposes I (EAP II )
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 000 102 หรือเทียบเท่า
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขันสู
้ ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและทางวิชาการ และ
วิชาการ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
Development of advanced English language skills to help achieve personal and
academic goals and to promote life-long learning.
000 103

ชีวิตกับสุนทรียะ
3(3-0-6)
Life and Aesthetics
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของสุนทรียะกับชีวติ สุนทรียะมนธรรมชาติ สุนทรียะในบุคคล
สุนทรียะในศิลปะและวัฒนธรรม คุณค่าของสุนทรียะกับชีวติ สุนทรียะพัฒนา
Meaning and importance of life and aesthetics, aesthetics in the nature, aesthetics
In human being, aesthetics in arts and cultures, values of aesthetics and life, aesthetics
development.
000 132

000 145

ภาวะผูน้ าและการจัดการ
Leadership and Management
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
19
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับภาวะผูน้ า บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผูน้ า การสร้างทีมงาน
หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตนเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการเปลีย่ นแปลง
การจัดการกับความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะการเป็ นผูน้ าและการจัดการ
Concept and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of
Leadership, team building and team working, principle and theories of management, self
Management, crisis management, change management, conflict management, strategic
management, development of leadership and management.
3(3-0-6)
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
Local Wisdom
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
ั
ั
แนวคิดของภูมปิ ญญาท้
องถิน่ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ กับการดารงชีวติ ภูมปิ ญญาทิ
ง้ ถิน่ กับ
ั
พัฒนาการของชุมชน ภูมปิ ญญาทิ
ง้ ถิน่ กับผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ การพัฒนาภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่
Concept of local wisdom, local wisdom and ways of life, local wisdom and community
development, local wisdom and impact of social and globalization, local wisdom development.
000 153

3(3-0-6)
การมีส่วนร่วมต่อสังคม
Civic Engagement
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
ั ยเงื่อนไขของการมีสว่ นร่วมใน
แนวคิดของการมีสว่ นรวมในสังคม รูปแบบ บริบทและปจจั
สังคมในแต่ละระดับ บทบาทของตนเองและผูอ้ ่นื ในการมีสว่ นร่วมในสังคม การพัฒนาตนเองเพื่อการอยู่ร่วม
กันในสังคมอย่างสันติสขุ
Concept of civic engagement, pattern, context, and factors to consider in each levels
of society, roles of individual and others to co-operated in civic engagement, self development for
happiness of living in society.
000 155

000 156

3(3-0-6)
พหุวฒ
ั นธรรม
Multcuralism
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวฒ
ั น์กบั ผลกระทบทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถชี วี ติ ของมนุษย์
Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, This culture and
Isan culture, impact of cultural changes on society and human way of life.
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000 168

3(3-0-6)
การคิ ดเชิ งวิ พากษ์และการแก้ปัญหา
Critical thinking and problem solving
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล การคิด
และตัดสินใจ แนวทางการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ และการตอบสนองเมื่อถูกวิพากษ์ หลักการและกระบวน
การแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์และสังคม แนวทางการพัฒนาการแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์และสังคม
Concept of process of critical thinking, knowledge and information searching,
reasoning, thinking and decision making, means to develop critical thinking and responding to
000 169

3(3-0-6)
การคิ ดเชิ งสร้างสรรค์
Critical thinking Skill
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของความคิดเชิง
สร้างสรรค์กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ แนว
ทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน แนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน
ประจาวัน
Concept and theory of creative thinking, component and form of creative thinking
process of creative thinking, knowledge and information seeking, creative thinking techniques,
developmental process of creative thinking, application in daily life, producing creative work in daily
life.
806 111

หลักการออกแบบ
4(2-4-6)
Principles of Design
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักพืน้ ฐานและเทคนิคในการจัดองค์ประกอบ ได้แก่ ประเภทและลักษณะขององค์ประกอบ
Fundamental principles and techniques for 2-dimension and 3-dimension
artistic composition i.e. rudimentary elements, element’s properties, and compositional techniques
806 112

การแสดงแบบสถาปัตยกรรม
Architecture Presentation
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี

3(1-4-4)

กระบวนการออกแบบอาคารพักอาศัยรวมและอาคารสาธารณะขนาดเล็กพืน้ ทีไ่ ม่เกิน 2,000
ตารางเมตร ทีม่ ปี ระโยชน์ใช้สอยซับซ้อนปานกลาง ในสภาพภูมอิ ากาศเขตร้อนชืน้ โดยคานึงถึงการจัด
รูปทรง ทีว่ ่างทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร รวมทัง้ สามารถพัฒนางานออกแบบให้เป็ นแบบทีม่ รี ายละเอียด
มากขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็ นไปได้ในการก่อสร้างจริง
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Design process related to public residential building and small public building with an
area less than 2,000 square meters, which has medium complexity in functional concerns. The
design emphasizes on tropical design concerning organization of form, interior and exterior spaces
including the development of architectural detail design for construction.
806 113

การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Drawing
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
การใช้เครื่องมือเขียนแบบ หลักการเขียนแบบเบือ้ งต้น การเขียนเส้น และตัวอักษร
การเขียนภาพเรขาคณิต การแสดงมิติ การฉายเส้น การเขียนแปลน รูปด้าน และรูปตัด การเขียนรูป 3 มิติ
การเขียนทัศนียภาพ และการเขียนรูปตามหลักฉายาวิทยา
Using drawing tools, principles of architectural drawing, drawing line, and lettering,
geometric forms, projection, scale and dimension. drawing of plan, elevation, and section, drawing
3-dimensional isometric, perspective, and principles of shadow drawing.
ประวัติศาสตร์ศิลปะ และสถาปัตยกรรมตะวันออก
3(3-0-6)
History of Eastern Art and Architecture
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
ประวัตศิ าสตร์อารยธรรมตะวันออก ตัง้ แต่สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ จนถึงช่วงก่อน
สมัยใหม่ โดยศึกษาในเงื่อนไขของประวัตศิ าสตร์ตามเนื้อหาสาระและประเพณีการแสวงหาคุณค่าและ
ความหมายแห่งความสัมฤทธิผลของการสร้
างสรรค์ในงานสถาปตั ยกรรมตามเกณฑ์กาหนดในกรอบโครง
์
ของ “การออกแบบ หรือกระบวนการออกแบบ” และ “กระบวนการทางการช่าง” เป็ นสาคัญ
Study on Eastern civilization history from the Pre-Historic period to Pre-Modern period.
Study history through context and culture of value and meaning of achievement of creation in
architecture by emphasis in criteria that defined in frame of “design or design process” and
“craftsmanship process”.
806 121

ประวัติศาสตร์ศิลปะ และสถาปัตยกรรมตะวันตก
3(3-0-6)
History of Western Art and Architecture
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
ประวัตศิ าสตร์อารยธรรมตะวันตก ตัง้ แต่สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ จนถึงสมัยก่อนการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม โดยศึกษาในเงื่อนไขของประวัตศิ าสตร์ตามเนื้อหาสาระและประเพณีการแสวงหาคุณค่าและ
ความหมายแห่งความสัมฤทธิผลของการสร้
างสรรค์ในงานสถาปตั ยกรรมตามเกณฑ์กาหนดในกรอบโครง
์
ของ “การออกแบบ หรือกระบวนการออกแบบ” และ “กระบวนการทางการช่าง” เป็ นสาคัญ
Study on Western civilization history from the Pre-Historic period to Pre-Modern
period. Study history through context and culture of value and meaning of achievement of creation
in architecture by emphasis in criteria that defined in frame of “design or design process” and
“craftsmanship process”.
806 122
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806 131

การออกแบบสถาปัตยกรรมขันพื
้ น้ ฐาน
4(1-6-5)
Basic Architectural Design
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 806 111, 806 112, 806 113
ั
ั ยสาคัญ
ความหมายและเกณฑ์พน้ื ฐานทีส่ าคัญของสถาปตยกรรมและการออกแบบ
ปจจั
ั
ขัน้ ตอน และเครื่องมือขัน้ พืน้ ฐานในกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม
Meaning and fundamental criteria of architecture and design. Determining factors,
basic steps, and tools in architectural design process.
806 141

ระบบโครงสร้าง 1
3(3-0-6)
Structure System I
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
ั
ศึกษาพัฒนาการระบบโครงสร้างต่างๆ ของงานสถาปตยกรรม
พร้อมทัง้ หลักเกณฑ์และ
แนวความคิดในการออกแบบโครงสร้างให้เหมาะสมกับงานสถาปตั ยกรรมทัง้ ลักษณะทางกายภาพ การใช้
งาน วัสดุโครงสร้าง และความรูเ้ บือ้ งต้นโครงสร้างไม้ เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ทีใ่ ช้เป็ นโครงสร้างของ
อาคารขนาดเล็กทัวไป
่
The study of structural systems development in architecture. Criteria and concept in
structural design that suites architecture in physical, function, materials and fundamental knowledge
in wood structure, steel structure and concrete structure for small building.
806 142

สถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น
3(2-2-5)
Tropical Architecture
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
ั
หลักการออกแบบสถาปตยกรรมที
เ่ หมาะสมกับสภาพภูมอิ ากาศเขตร้อนชืน้ โดยรวมถึงความ
รูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับความสัมพันธ์ มนุษย์ สถาปตั ยกรรม สภาพภูมอิ ากาศ และสภาพแวดล้อม การอาศัยพึง่ พา
สภาวะแวดล้อมเพื่อให้เกิดภาวะน่าสบาย การอ่านตารางและการคานวณแสงอาทิตย์ รวมถึงการออกแบบ
อุปกรณ์บงั แดด ข้อควรพิจารณาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาคาร และกรณีศกึ ษา เพื่อการออกแบบทีเ่ หมาะสม
สาหรับภูมอิ ากาศเขตร้อนชืน้
Design principles of tropical architecture in hot-humid climate, fundamental
knowledge of relationship of human climate architecture and environment, create thermal comfort
with passive design strategies, sun chart and solar calculations including shading equipment
design, and other related issues to building and case study.
806 211

ภาษาอังกฤษทัวไปส
่
าหรับนักออกแบบ
3(3-0-3)
General English for Desinger
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
ภาษาอังกฤษขัน้ พืน้ ฐานทีใ่ ช้ในการออกแบบทัวไป
่ และนาเสนองานออกแบบ รวมถึงเทคนิค
การ อธิบายและสือ่ สารแนวความคิดในการออกแบบ
Basic English language used in design in general and presentation including
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techniques to communicate concept in design.
806 212

คอมพิวเตอร์สาหรับการเขียนแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Computer for Architectural Drawing
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 806 113
เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างและศึกษารูปทรงทางสถาปตั ยกรรม รวมทัง้ การเขียน
แบบทางสถาปตั ยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
Using computer technique to create and study architectural form. It’s also drawing of
architectural drawing with computer.
806 221

แนวคิ ดและทฤษฎีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่
3(3-0-6)
Concepts and Theories of Modern and Post Modern
Architecture
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 806 122
ประวัตศิ าสตร์และการพัฒนาการของทฤษฎีการออกแบบสถาปตั ยกรรม รวมถึงปรัชญาและ
แนวความคิดในการออกแบบของสถาปนิกผ่านกรณีศกึ ษา ตัง้ แต่ช่วงยุคปฏิวตั อิ ุตสาหกรรม ยุคสมัยใหม่
จนถึงยุคหลังสมัยใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงผลลัพธ์ของการสร้างสรรค์งานสถาปตั ยกรรมทีก่ ่อรูปขึน้ จากแนวคิด
และกระบวนการออกแบบทีม่ รี ะบบและอยูใ่ นเงื่อนไขของประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมตะวันตกและ
ตะวันออก
History and development of architectural design theories. Philosophies and design
Concepts of architects through case studies from Pre-Modern to Post Modern period. To
understand the consequence of architecture that shaped from ideas and systematical design
process, which are in Western and Eastern culture and history.
806 222

ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
Architectural Design Theory
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 806 221
พัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีออกแบบสถาปตั ยกรรมตามแนวทางต่างๆ และกรณี
ศึกษาจากตัวอย่างสถาปตั ยกรรมร่วมสมัยทัง้ ในประเทศกลุ่มตะวันตกและตะวันออก
Development of concepts and architectural theory from style and trend, and case
studies from contemporary architecture in western and eastern world.
806 231

การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
4(1-6-5)
Architectural Design I
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 806 131
กระบวนการออกแบบอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก ในสภาพภูมอิ ากาศเขตร้อนชืน้ ทีค่ านึงถึง
ระบบโครงสร้างและระบบวิศวกรรมพืน้ ฐานของอาคาร
Design process for small residential building in hot-humid climate, concern with
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structure and basic building systems.
806 232

การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
4(1-6-5)
Architectural Design II
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 806 231
กระบวนการออกแบบอาคารพักอาศัยรวมและอาคารสาธารณะขนาดเล็กพืน้ ทีไ่ ม่เกิน 2,000
ตารางเมตร ทีม่ ปี ระโยชน์ใช้สอยซับซ้อนปานกลาง ในสภาพภูมอิ ากาศเขตร้อนชืน้ โดยคานึงถึงการจัด
รูปทรง ทีว่ ่างทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร รวมทัง้ สามารถพัฒนางานออกแบบให้เป็ นแบบทีม่ รี ายละเอียด
มากขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็ นไปได้ในการก่อสร้างจริง
Design process related to public residential building and small public building with an
area less than 2,000 square meters, which has medium complexity in functional concerns. The
design emphasizes on tropical design concerning organization of form, interior and exterior spaces
including the development of architectural detail design for construction.
806 241

วัสดุและวิ ธีการก่อสร้างสถาปัตยกรรม 1
2(1-2-3)
Architectural Material & Construction I
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
วัสดุและการก่อสร้างงาน และการเขียนแบบสถาปตั ยกรรมโครงสร้างไม้, โครงสร้าง คอนกรีต

เสริมเหล็ก, โครงสร้างเหล็ก, อาคารพักอาศัยหรืออาคารสาธารณะขนาดเล็กทีม่ พี น้ื ทีไ่ ม่เกิน 2,000 ตาราง
เมตร และมีความสูงไม่เกิน 4 ชัน้
Material, construction, and construction drawing of wood structure, concrete structure,
steel structure in architecture for residential or small public building, which has area less than
2000 square meter and up to 4 stories-high.
806 242

งานระบบอาคาร 1
2(1-2-3)
Building Systems I
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
ระบบวิศวกรรมพืน้ ฐานทุกระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับอาคารในแนวราบ ทีม่ พี น้ื ทีไ่ ม่เกิน 2,000
ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร
Fundamentals of all engineering systems concerned with low-rise building that are
Less than 2,000 square meters with height less than 15 meters.
806 243

ระบบโครงสร้าง 2
3(3-0-6)
Structure Systems II
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบโครงสร้างสาหรับอาคารขนาดกลาง ทัง้ ลักษณะ
ทางกายภาพ การใช้งาน วัสดุและความรูท้ างโครงสร้างไม้ เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก สาหรับโครงสร้าง
ของอาคารขนาดกลาง
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Criteria and concept in structural design for mid-size building, including physical
characteristic, function, materials and knowledge in wood structure, steel structure, and concrete
structure for mid-size building.
806 244

การเขียนแบบก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบ 1
2(1-2-3)
Construction drawing & Specifications I
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักการเขียนแบบก่อสร้าง ส่วนประกอบของแบบก่อสร้าง การเขียนรายการประกอบแบบ
ผังบริเวณก่อสร้าง ผังพืน้ อาคาร ผังฐานราก ผังคาน รูปตัด รูปด้านอาคาร การเขียนแบบขยายส่วน
ต่างๆ ผังงานระบบไฟฟ้า ผังงานระบบประปา ผังงานระบบสุขาภิบาล รายละเอียดและข้อกาหนดของ
วัสดุก่อสร้าง สาหรับความสูงไม่เกิน 2 ชัน้
Principle of construction drawing, element of construction drawing, construction
document writing, lay-out plan, floor plan, foundation plan, beam plan, section, and elevation.
Construction detail, electrical system plan, water supply and sanitary system plans, detail and
specifications of building material, for up to 2 story building.
806 251

การวางผังบริเวณ
3(2-2-5)
Site Planning
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักการ และเทคนิคของกระบวนการวางผังบริเวณ การอ่านและตีความแผนที่ การสารวจ
การสารวจ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อจัดวางผังบริเวณ
Principle and technique of site planning process, map interpretation, survey and
information analysis for site planning.
806 311

คอมพิวเตอร์สาหรับการนาเสนองานสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Computer for Architecture Presentation
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 806 112, 806 212
เทคนิคในการนาเสนองานสถาปตั ยกรรมด้วยสือ่ คอมพิวเตอร์ การสร้างและตกแต่งภาพ
ทัศนียภาพ 3 มิติ การจัดทากระดานนาเสนอแบบ
Techniques in computer generated architectural presentation, 3-dimensional
perspective rendering and retouching, composing of presentation plate.
806 312

สถาปัตยกรรมภายใน
3(2-2-5)
Interior Architecture
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักการออกแบบ และการตกแต่งภายในอาคารประเภทต่างๆ เทคนิคและวิธกี ารก่อสร้าง
ตกแต่งภายใน วัสดุ ระยะและขนาดของส่วนประกอบอาคารและเฟอร์นิเจอร์สาหรับผูใ้ ช้หลายวัย การเขียน
แบบและแสดงแบบสถาปตั ยกรรมภายใน
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Principles of interior design and decoration for buildings. Technique and construction
Methods for interior decoration. Materials, dimension, scale used for building’s elements and
furniture for multi-age users (universal design). Interior construction drawing and interior
presentation
806 313

การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม
3(1-4-5)
Architectural Photography
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
การศึกษา และนาเสนอสถาปตั ยกรรมผ่านมุมมองของการถ่ายภาพ การใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ

การจัดองค์ประกอบภาพ และการตกแต่งภาพด้ วยคอมพิวเตอร์
Architectural photography and presentation through the vision of photography, using
of photography device, photograph composition and photograph retouching with computer.
806 321

สถาปัตยกรรมไทย
3(2-2-5)
Thai Architecture
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับสถาปตั ยกรรมไทย แนวคิดและรูปแบบของสถาปตั ยกรรมไทย และ
ผลสัมฤทธิของการสร้
างสรรค์ทางสถาปตั ยกรรมไทยในแต่ละยุคสมัย คติสญ
ั ลักษณ์และความหมายที่
์
ั
เกีย่ วข้องกับการออกแบบสถาปตยกรรมไทย
Fundamental knowledge of Thai architecture, concepts and characters of Thai
architecture and achieving of architectural creation in each era, principles of symbols and
meanings that related to Thai architecture design.
สถาปัตยกรรมพืน้ ถิ่ น 1
2(2-0-4)
Vernacular Architecture I
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับสถาปตั ยกรรมพืน้ ถิน่ ประเภทต่างๆ แนวคิดภูมปิ ญั ญาการก่อสร้างและ
การประยุกต์ จากกรณีศกึ ษาในประเทศไทย และต่างประเทศ
Fundamental knowledge on types, concept, wisdom construction and application of
vernacular architecture from case studies in Thailand and foreign countries.
806 322

806 331

การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
4(1-6-5)
Architectural Design III
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 806 232
การออกแบบ วางผัง และจัดกลุม่ อาคารสาธารณะ ทีส่ อดคล้องกับบริบททางกายภาพ สภาพ
ทีต่ งั ้ และวัฒนธรรมของภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคานึงถึงโครงสร้างและระบบวิศวกรรมสนับสนุน
อาคารพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
Design and planning of public buildings in relation to site, environment, and existing
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context in the Northeastern region. The appropriate use of structure and basic building systems
are considered.
806 332

การออกแบบสถาปัตยกรรม 4
4(1-6-5)
Architectural Design IV
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 806 331
การออกแบบอาคารสาธารณะความสูงขนาดกลาง มีขนาดพืน้ ทีไ่ ม่เกิน 10,000 ตารางเมตร
ระบบอาคารทีเ่ หมาะสมกับอาคารขนาดกลาง ข้อกาหนดทางกฎหมายและเทศบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้อง การ
ออกแบบอาคารทีส่ ะท้อนอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
Design of mid-rise public buildings, building’s area less than 10,000 square meters,
appropriate building systems, building regulations, law, and character or identity of the Northeastern
region.
806 333

พฤติ กรรมมนุษย์กบั สถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
Human Behavior and Architecture
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
พฤติกรรมและการรับรูข้ องมนุษย์ ผลต่อการออกแบบสถาปตั ยกรรมในแง่นามธรรมและ
รูปธรรม
กระบวนการวิเคราะห์เกีย่ วกับการรับรูท้ ม่ี ผี ลต่อเนื่องกับพฤติกรรมมนุษย์
การใช้พน้ื ทีใ่ น
สถาปตั ยกรรม ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของการรับรูแ้ ละการออกแบบทางสถาปตั ยกรรม การประยุกต์ผล
ั
การศึกษาเพื่อการออกแบบทีต่ อบสนองต่อความต้องการและการใช้งานในทีว่ ่างในสถาปตยกรรม
Behavior and perception of human, influence on architectural design in both abstract
and physical form, perception analysis process that affect to human behavior, space in architecture,
understanding a relationship between perception and architectural design, application of the
study’s result for design that response to needs and space in architectural.
806 341

วัสดุและวิ ธีการก่อสร้างสถาปัตยกรรม 2
2(1-2-2)
Architectural Material & Construction II
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 806 244
วัสดุและการก่อสร้างงานสถาปตั ยกรรม อาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ตัง้ แต่ 2,000 ตาราง
เมตรแต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ความสูงรวมไม่เกิน 23.00 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและ
โครงสร้างเหล็ก
Material, construction, and construction drawing of reinforced concrete and steel
building, which has area from 2000 square meter to 10,000 square meter and limited to 23 meter
high.
806 342

งานระบบอาคาร 2
Building Systems II
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 806 242
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ระบบวิศวกรรม, ระบบโครงสร้าง, ระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาคารทีม่ ี
ขนาดพืน้ ที่ 2,000 – 10,000 ตารางเมตร มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร
Engineering systems, structure systems, electrical system, sanitary systems, that
concerned with building that has area between 2,000 - 10,000 square meters with height less than
23 meters.
806 343

ระบบโครงสร้าง 2
3(3-0-6)
Structure Systems II
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบโครงสร้างสาหรับอาคารสาเร็จ อาคารสูง และ
อาคารช่วงพาดยาวทัง้ ลักษณะทางกายภาพ การใช้งาน วัสดุโครงสร้าง ระบบโครงสร้างสาเร็จรูป และ
ระบบโครงสร้างพิเศษ
The study of criteria and concept in structural design for prefabricated, high-rise, and
long span structure buildings, including physical characteristic, function, materials prefabricated
structure and special structure.
806 344

การเขียนแบบก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบ 2
2(1-2-3)
Construction drawing & Specification II
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักการเขียนแบบก่อสร้าง ส่วนประกอบของแบบก่อสร้าง การเขียนรายการประกอบแบบ
ผังบริเวณก่อสร้าง ผังพืน้ อาคาร ผังฐานราก ผังคาน รูปตัด รูปด้านอาคาร การเขียนแบบขยายส่วน
ต่างๆ ผังงานระบบไฟฟ้า ผังงานระบบประปา ผังงานระบบสุขาภิบาล ผังงานระบบปรับอากาศ ผังงาน
ระบบดับเพลิง ผังงานระบบสือ่ สาร การกาหนดรายละเอียดของวัสดุก่อสร้าง สาหรับแบบก่อสร้างอาคาร
ขนาดกลาง ความสูงตัง้ แต่ 4 ชัน้ ขึน้ ไป
Principle of construction drawing, element of construction drawing, construction
document writing, lay-out plan, floor plan, foundation plan, beam plan, section, elevation, and
construction detail. electrical system plan, water supply and sanitary system plans, air-conditioning
system plan, fire protection system plan, communication system plan, detail and specification of
building material. for medium size building (height from 4-story building up).
806 345

การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อความยังยื
่ น
3(2-2-3)
Architectural Design for Sustainability
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักการ ทฤษฎี และ แนวคิดเกีย่ วกับสถาปตั ยกรรมยังยื
่ น หรือสถาปตั ยกรรมเขียว วิธกี ารใน
การออกแบบอาคารอย่างยังยื
่ น การอนุรกั ษ์การใช้ทรัพยกรเช่น วัสดุ น้า และพลังงาน การออกแบบโดย
คานึงถึงวงจรชีวติ ของอาคาร รวมถึงเกณฑ์มาตราฐานทีใ่ ช้ในการประเมินอาคารทีม่ ปี ระสิทธิภาพทาง
พลังงานสูงและมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อย
Principles theories and concepts of sustainable architecture/green architecture,
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methods for achieving sustainable design, resource conservation such as material water and
energy, life cycle design of building including criteria for evaluation of high energy efficiency and
low environmental impacts.
806 346

การออกแบบแสงในงานสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Lighting Design in Architecture
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
ศึกษา ออกแบบ ทดลองด้านแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ในงานสถาปตั ยกรรม
Study, design and experiment on natural and artificial lighting design in architecture.

806 351

การออกแบบชุมชนเมืองเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Urban Design
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจขัน้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับการออกแบบชุมชนเมือง วิวฒ
ั นาการ แนวคิด และ
ทฤษฎี องค์ประกอบหลักในการออกแบบชุมชนเมือง เทคนิคการสารวจ และวิเคราะห์บริบทเมือง การสรุป
ประเด็นสาคัญ และนาเสนอแนวทางพัฒนาในการออกแบบชุมชนเมือง รวมทัง้ กรณีศกึ ษาด้านการออกแบบ
ชุมชนเมือง
General knowledge in urban design, evolution, concepts and theories, fundamental.
elements in urban design, urban contextual survey and analysis, key issues and urban design
proposal presentation and case studies in urban design.
806 361

ข้อกาหนดอาคารและกฎหมายกายภาพ
3(3-0-6)
Regulation and Building Code
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักการ และวิธกี ารประยุกต์ใช้ขอ้ กาหนดอาคารและกฎหมายกายภาพสิง่ แวดล้อมในการ
ั
ออกแบบ วางผัง งานสถาปตยกรรม
รวมทัง้ ข้อกาหนดเกีย่ วกับการออกแบบเพื่อความปลอดภัยในอาคาร
และการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับทุกคน
Principle and method of regulations and building code that apply for architecture
design and planning, building code of design for building safety and universal design code of
practice.
806 362

กรณี ศึกษารายบุคคล
3(0-6-3)
Individual Study
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
ั
การศึกษาค้นคว้าประเด็นทีเ่ ป็ นความสนใจเฉพาะทางสถาปตยกรรมรายบุ
คคล
Individual study on selected architectural topics.
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สถาปัตยกรรมพืน้ ถิ่ น 2
2(1-2-3)
Vernacular Architecture II
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 806 322
การออกแบบสถาปตั ยกรรมโดยคานึงถึงบริบทของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถิน่
โดยเฉพาะในบริบทแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Architectural design with respect to context of local environment and resources, in
particular of Northeastern region
806 421

806 422

สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Thai Architecture
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
สถาปตั ยกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย การศึกษาวิเคราะห์ สถาปตั ยกรรมไทยทัง้ ทางกายภาพและ ความหมายเชิงวัฒนธรรม องค์ประกอบทีม่ ผี ลต่อบรรยากาศของพืน้ ทีท่ งั ้ ภายในและภายนอก
อาคาร รูปลักษณะทีม่ ผี ลต่อการรับรูจ้ ติ วิทยา การเชื่อมโยงอาคารกับสภาพพืน้ ที่ ตัวอย่างกระบวนการ
ั
สังเคราะห์ใหม่ทางสถาปตั ยกรรมเพื่อหาลักษณะเฉพาะบางประการสาหรับการออกแบบสถาปตยกรรมไทย
ร่วมสมัยทีเ่ หมาะสมกับบริบท
Thai contemporary architecture, Physically and culturally analysis, Elements that
effect atmosphere interior and exterior spaces, Forms or characters that influence on
psychologically perceptions, linkages between building and landscape, examples of new
architectural synthesis process for searching of some particular characteristic or elements for
design of Thai contemporary for Thai context.
806 423

ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรมขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advanced Architectural Design Theory
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
การทาความเข้าใจในการก่อตัวของความรูแ้ ละความจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับบริบททาง
สถาปตั ยกรรม วิจารณญาณ ความรูพ้ น้ื ฐาน การวิเคราะห์ปรัชญาทีเ่ ป็ นฐานแนวคิดทางสถาปตั ยกรรม การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดในกระบวนการการออกแบบสถาปตั ยกรรม
Understanding formation of knowledge and truth related to architectural context,
Judgment and basic knowledge, Analysis of philosophy that is conceptual base in architecture,
analysis and synthesize concepts in architectural design process.
806 424

วาทกรรมทางทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2-0)
Architectural Design Theory Discourse
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความหลากหลายของทฤษฎีทางสถาปตั ยกรรมทีเ่ ป็ นผล
สืบเนื่องจากอิทธิพลด้านต่างๆ
A Study, analysis and synthesis of diverse architectural theories resulted from variety
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influences.
806 431

การออกแบบสถาปัตยกรรม 5
4(1-6-5)
Architectural Design V
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 806 332
การออกแบบอาคารสาธารณะทีม่ ลี กั ษณะเป็ นอาคารสูง (ความสูงอาคารตัง้ แต่ 23

เมตร ขึน้ ไป) และ / หรือ อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ (พืน้ ทีอ่ าคารตัง้ แต่ 10,000 ตรม.ขึน้ ไป) อาคารมีความ
ซับซ้อนมากด้านประโยชน์ใช้สอย การคานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชน ข้อกาหนด กฎหมาย
อาคาร งานระบบอาคาร การออกแบบอาคารในเขตร้อนชืน้ และการออกแบบเพื่อการออกแบบเพื่อความ
ยังยื
่ น
Design of public building, highly complicate in function, medium-height
building with area more than 10,000 square meters and more than 23 meters high. The design
concerns with community and environments impacts, regulation and building code, building
systems, tropical design, and sustainable design.
806 432

การออกแบบสถาปัตยกรรม 6
4(1-6-5)
Architectural Design VI
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 806 431
กระบวนการออกแบบอาคารพักอาศัยรวมและอาคารสาธารณะ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นอาคารสูง
(ความสูงอาคารตัง้ แต่ 23 เมตรขึน้ ไป) และหรือ อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ (พืน้ ทีอ่ าคารตัง้ แต่ 10,000 ตรม.ขึน้
ั ยด้านต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการออกแบบ
ไป) ทีม่ ปี ระโยชน์ใช้สอยซับซ้อนมาก จากการวิเคราะห์ปจจั
สถาปตั ยกรรม เช่น ข้อกาหนดอาคารและกฎหมายกายภาพและสิง่ แวดล้อม ระบบประกอบอาคาร รวมถึง
ปจั จัยทีเ่ กิดจากสภาพภูมอิ ากาศในเขตร้อนชืน้ เน้นการออกแบบโดยใช้แนวคิดจากสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติเพื่อการออกแบบทีย่ งยื
ั ่ น รวมทัง้ สามารถพัฒนางานออกแบบให้เป็ นแบบทีม่ รี ายละเอียดมากขึน้
เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็ นไปได้ในการก่อสร้างจริง
Design process related to public residential building, large public building which is
complicated in functional concerns an area more than 10,000 square meters and more than 23
meters high, the design emphasizes on regulations and building code, building systems, tropical
design and design for sustainability including the development of architectural detail design for
construction
806 433

หัวข้อพิ เศษทางสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Special Topic in Architecture
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
ั
การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ สาระทางสถาปตยกรรมในหั
วข้อต่างๆ ทีม่ คี วาม
หลากหลายและมีเนื้อหาทางสถาปตั ยกรรมเฉพาะด้าน
Study, analysis, and synthetic of particular subjects in architecture.
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806 441

วัสดุและวิ ธีการก่อสร้างสถาปัตยกรรม 3
2(1-2-3)
Architectural Material & Construction III
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 806 341
วัสดุและการก่อสร้างงานสถาปตั ยกรรม สาหรับอาคารขนาดใหญ่พเิ ศษและอาคารสูง
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กช่วงกว้าง การก่อสร้างระบบพิกดั และระบบชิน้ ส่วน
สาเร็จรูป การเขียนแบบและอ่านแบบสถาปตั ยกรรมและวิศวกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
Material and Construction for extra-large building and high-rise building. Reinforced
concrete structure and long-span steel structure. Modular construction system and prefabrication.
Architectural and related engineering drafting
806 442

งานระบบอาคาร 3
2(1-2-3)
Building Systems III
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 806 342
ระบบวิศวกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่รวมถึง ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบสือ่ สาร และระบบขนส่งทางตัง้
All engineering systems concerned with high-rise building and large building,
including electrical system, air-conditioning system, sanitary system, fire protection system,
communication system, and elevator system.
ภูมิสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
Landscape Architecture
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
ั
หลักการขัน้ พืน้ ฐาน, ขอบเขตงาน, รูปแบบและประวัตคิ วามเป็ นมาของงานภูมสิ ถาปตยกรรม
แนวคิดทฤษฎีและ กระบวนการออกแบบภูมทิ ศั น์ องค์ประกอบทางภูมสิ ถาปตั ยกรรม และวัสดุพชื พรรณ
การจัดการ และการออกแบบงานภูมทิ ศั น์ทส่ี มั พันธ์กบั งานสถาปตั ยกรรม
Fundamental principle, scope, pattern and history of landscape architecture, theory
and design concept, landscape design process, elements of landscape architecture and plant,
material, landscape design and management that related to architectural design.
806 451

806 452

บริบทเมืองและสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
Urban Context and Architecture
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการเป็ นเมือง องค์ประกอบ และประเด็นทีส่ าคัญของเมือง กระบวน
ั
และมาตรการทางผังเมืองทีม่ ผี ลต่อการออกแบบสถาปตยกรรม
เทคนิคการสารวจ และวิเคราะห์เมือง
รวมทัง้ เรียนรูเ้ กีย่ วกับ กรณีศกึ ษา และตัวอย่างโครงการในการวางผัง และออกแบบเมืองทีส่ มั พันธ์กบั การ
ออกแบบสถาปตั ยกรรมภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
General knowledge in urbanization, urban elements, urban key issues, urban process
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and implementation measures that influence the design of architecture, and also the urban survey
and analysis techniques and case studies of urban design and planning projects that related to
architectural design in sustainable urban context.
806 461

การประมาณราคางานก่อสร้าง
3(2-2-5)
Construction Cost Estimate
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักการ และวิธกี าร ในการสารวจปริมาณงาน การประมาณราคา ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่า
ดาเนินการ มาตรฐานการวัดปริมาณงาน การแยกงานก่อสร้างอาคาร และการจัดทาเอกสารสาหรับการ
เสนอราคาประมูลงาน
Principle and method for quantities survey and cost estimate of material, labors, and
operating cost, standard method of measurement, work beak down structure and documentation
for purpose bidding
806 462

การจัดการก่อสร้าง
3(2-2-5)
Construction Management
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักการ และวิธกี าร จัดการงานก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้าง การควบคุมและตรวจสอบ

งานก่อสร้าง
Principle and method of construction management, construction planning, construction
supervision and inspection
806 463

การฝึ กงานทางด้านสถาปัตยกรรม
Apprentice in Architectural Design
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
การฝึกงานทางด้านการออกแบบสถาปตั ยกรรมหรือทีเ่ กีย่ วข้อง ในภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
ไม่น้อยกว่า 200 ชัวโมง
่ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตร
Job training in architectural design or related issues, at least 200 hours of training in
a summer semester by an approval of B.arch. Program Administration Committee.
806 464

การวางแผนงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
Construction Project Planning
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
การจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคและการวางแผนการก่อสร้าง การควบคุมตารางเวลาการ
ก่อสร้าง การควบคุมค่าก่อสร้างและคุณภาพ การวางแผนการก่อสร้างสาหรับระบบการก่อสร้างโดยใช้
ชิน้ ส่วนสาเร็จรูป
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Construction management, Techniques and construction planning, Construction
schedule control, construction cost and quality control, construction planning for pre-fabrication
construction system.
806 465

การศึกษาความเป็ นไปได้โครงการอสังหาริมทรัพย์
3(2-2-5)
Real Estate Feasibility Study
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาความเป็ นไปได้โครงการอสังหาริมทรัพย์
ด้านต่างๆ การจัดการความเสีย่ งของโครงการ กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้ในโครงการภาคเอกชนและภาครัฐ
Concept, theory and principle that related to real estate feasibility study, project risk
management, monitoring and evaluation project including application for government /private sector
projects.
806 531

การออกแบบสถาปัตยกรรม 7
4(1-6-5)
Architectural Design VII
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 806 432
การบูรณาการทุกมิตขิ องการออกแบบสถาปตั ยกรรมในการออกแบบอาคารและกลุม่ อาคารที่
มีการใช้งานทีห่ ลากหลาย คานึงถึงการเลือกทีต่ งั ้ ผลกระทบโครงการต่อเมือง รวมถึง มีการ
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้โครงการเบือ้ งต้น
An integrated architectural design and planning process of multi-use buildings
concerning site selection, their impacts to city with a basic analysis of project feasibility.
806 532

การเตรียมวิ ทยานิ พนธ์
3(2-2-5)
Thesis Preparation
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
การศึกษาการจัดทารายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการจัดทาโครงการและกระบวนการออกแบบสาหรับวิทยานิพนธ์
A study of different aspects related to architectural thesis, data analysis for
architectural programming and design process for thesis.
806 533

สัมมนาทางสถาปัตยกรรม
2(2-0-4)
Seminar in Architecture
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
สัมมนาประเด็นหัวข้อต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบและงานสถาปตั ยกรรม
Seminar on issues related to designs and architecture.
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806 534

วิ ทยานิ พนธ์ทางสถาปัตยกรรม
8(0-16-5)
Thesis in Architecture
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ต้องผ่านรายวิชา 806 531, 806 532 และ
ต้องเคยเรียนทุกรายวิชาบังคับของหลักสูตรมาก่อน
ั
กระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมจากการบู
รณาการความรูท้ ศ่ี กึ ษามาเพื่อนาไปสูก่ าร
ั
ออกแบบโครงการทางสถาปตยกรรมจากวิ
ชาเตรียมวิทยานิพนธ์ และถ่ายทอดองค์ความรูท้ าง
สถาปตั ยกรรมอย่างเป็ นรูปธรรม
Architectural design process bases on architectural program that is integrated
knowledge from various perspectives from Thesis Preparation and explicit convey architectural
knowledge.
การปฏิ บตั ิ วิชาชีพสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
Professional Practices
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
ั
ั
การปฏิบตั วิ ชิ าชีพทางสถาปตยกรรม
จริยศาสตร์ พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพสถาปตยกรรม
และ
ั หลัก ขัน้ ตอน และแนวทางการปฏิบตั ทิ ่ี
กฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง วิธคี ดิ ในการวางนโยบายและการแก้ปญหา
สาคัญในการประกอบวิชาชีพสาหรับสถาปนิก
Architecture professional practice, ethic, professional regulation, method of thinking
and problem solving, Principle and practical method for architects.
806 561

3.1 ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ นามสกุล

เลขประจาตัวบัตร
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สถ.ม. (สถาปตั ยกรรม)
ศศ.ม. (ประวัตศิ าสตร์
สถาปตั ยกรรม)
3 นายสิทธา กองสาสนะ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สถ.ม. (ออกแบบชุมชน)
4 นางสาวรุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช
อาจารย์
M.Arch. (Architecture)
5 นายอานัติ วัฒเนสก์
อาจารย์
M.Arch. (Architecture)
หมายเหตุ รายละเอียดเกีย่ วกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ให้ดใู นภาคผนวก
1 นางกุลศรี ตัง้ สกุล
2 นางเบญจวรรณ กองสาสนะ
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่

ชื่อ นามสกุล

เลขประจาตัวบัตร
ประชาชน

1 นายรวี หาญเผชิญ
2
3
4
5
6

7 นายประพันธ์พงศ์ จงปติยตั ต์
8 นางวารุณี หวัง
9 นายยิง่ สวัสดิ ์ ไชยะกุล
10 นายสิทธา กองสาสนะ
11 นายเขมโชต ภู่ประเสริฐ
นายชูพงษ์ ทองคาสมุทร
นายเชวง วิจารณ์
นายธันฐกรณ์ พงศ์พมิ ล
นายธรรมวัฒน์ อินทจักร

16
17
18
19
20
21
22

นายธีรศักดิ ์ สิงห์ปรีชา
นายนรากร พุทธโฆษ์
นางสาวนิสรา อารุณี
นายพรสวัสดิ ์ พิรยิ ะศรัทธา
นางสาวรุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช
นายวรัฐ ลาชโรจน์
นายวิทยากร ดวงแก้ว

23
24
25
26

นายสรนาถ สินอุไรพันธ์
นายสญชัย ลบแย้ม
นายสักการ ราษีสทุ ธิ ์
นางสาวสุกญ
ั ญา พรหมนารท

คุณวุฒิ

การวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สถ.ม. (สถาปตั ยกรรม)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Architecture)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Architecture)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Architecture)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. (ประวัตศิ าสตร์
สถาปตั ยกรรม)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สถ.ม. (สถาปตั ยกรรม)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Architecture
Design & Theory)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Architecture)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สถ.ม. (ออกแบบชุมชน)
อาจารย์
สถ.ม.(การออกแบบชุมชน
เมือง)
อาจารย์
Ph.D. (Architecture)
อาจารย์
สถ.บ.(สถาปตั ยกรรม)
อาจารย์
สถ.บ.(สถาปตั ยกรรม)
อาจารย์
M.Sc. (การออกแบบผัง
เมือง)
อาจารย์
สถ.ม.(สถาปตั ยกรรม)
อาจารย์
สถ.ม.(สถาปตั ยกรรม)
อาจารย์
สถ.ม. (สถาปตั ยกรรม)
อาจารย์
สถ.ม. (เทคโนโลยีอาคาร)
อาจารย์
M.Arch. (Architecture)
อาจารย์
Ph.D. (Architecture)
อาจารย์
Master of Management
(การจัดการทัวไป)
่
อาจารย์
Ph.D. (Architecture)
อาจารย์
Ph.D. (Architecture)
อาจารย์
Ph.D. (Architecture)
อาจารย์
Master of Urban
Planning
อาจารย์
สถ.ม. (สถาปตั ยกรรม)

นางกุลศรี ตัง้ สกุล
นายชานาญ บุญญาพุทธิพงศ์
นายทรงยศ วีระทวีมาศ
นายนพดล ตัง้ สกุล
นางเบญจวรรณ กองสาสนะ

12
13
14
15

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ
รองศาสตราจารย์

27 นายอธิป อุทยั วัฒนานนท์
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28 นายอรรถ ชมาฤกษ์

อาจารย์

29 นายอานัติ วัฒเนสก์

อาจารย์

สถ.ม. (สถาปตั ยกรรมเขต
ร้อน))
M.Arch. (Architecture)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกปฏิบตั กิ ารด้านการออกแบบ ใน สานักงานออกแบบ หรือ บริษทั สถาปนิก สังกัดเอกชน หรือ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการออกแบบของส่วนราชการต่างๆ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีความรูแ้ ละทักษะด้านการปฏิบตั วิ ชิ าชีพด้านการออกแบบซึง่ เป็นวิชาชีพของสาขาวิชาสถาปตั ยกรรม
4.1.2 มีทกั ษะการทางานด้านการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดต่อสือ่ สาร
4.1.3 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและการทางานเป็ นทีม
4.2 ช่วงเวลา
ปี 3 และ ปี 4 ช่วงภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา08.30 – 16.30 น. (หรือเป็ นไปตามทีห่ น่วยงานทีน่ กั ศึกษาเข้าฝึกงานจะกาหนด)
5. ข้อกาหนดในการทาโครงการหรืองานวิ จยั
5.1คาอธิ บายโดยย่อ
การศึกษาในรายวิชาเตรียมวิทยานิพนธ์และวิชาวิทยานิพนธ์ ซึง่ มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาได้ทาการศึกษา
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทารายละเอียดเกีย่ วกับการออกแบบวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการจัดทาโครงการและ
กระบวนการออกแบบสาหรับวิทยานิพนธ์ และได้นาผลทีไ่ ด้จากการศึกษาไปปฏิบตั กิ ารการออกแบบสถาปตั ยกรรม
จากการบูรณาการความรูท้ ศ่ี กึ ษามาเพื่อนาไปสูก่ ารออกแบบโครงการทางสถาปตั ยกรรมจากวิชาเตรียมวิทยานิพนธ์
และถ่ายทอดองค์ความรูท้ างสถาปตั ยกรรมอย่างเป็ นรูปธรรม

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิ เศษ
1.1 มีความตระหนักและทัศนคติทด่ี ตี ่อจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิ จกรรมการดาเนิ นการ
- มีการสอดแทรกในวิชาเรียนทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การปฏิบตั ิ
วิชาชีพสถาปตั ยกรรม, การออกแบบทางสถาปตั ยกรรม
เป็ นต้น
- มีการให้ความรูถ้ งึ ผลกระทบต่อสังคมและข้อกฏหมายที่
เกีย่ วข้องกับการกระทาความผิดเกีย่ วกับกฎหมายวิชาชีพ
สถาปตั ยกรรม
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์
- มีการสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชา
- มีการมอบหมายงานให้นกั ศึกษารับผิดชอบในกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อฝึกให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบ

1.2 มีจติ สานึกสาธารณะ
1.3 ภาวะผูน้ า มีวนิ ยั และความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
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- กาหนดให้มรี ายวิชาทีต่ อ้ งทางานเป็ นกลุ่ม และการมี
ส่วนร่วม และมีการกาหนดหัวหน้ากลุ่มในการทางาน
ตลอดจนกาหนดให้ทุกคนมีสว่ นร่วมในการนาเสนอ
รายงาน เพื่อเป็ นการฝึกให้นกั ศึกษามีภาวะผูน้ าและเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี องของกลุม่
- มีกติกาทีจ่ ะสร้างให้นกั ศึกษามีวนิ ยั ในตนเอง เช่น การ
เข้าชัน้ เรียนให้ตรงเวลา การเข้าชัน้ เรียนอย่างสม่าเสมอ
- นักศึกษามีโอกาสร่วมทางานบริการให้กบั ชุมชนใน
โครงการต่างๆ ของคณะฯ
- มีการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
โดยมีอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ประจา
วิชา คอยให้คาแนะนาและชีแ้ นะตลอดเวลา เช่น รายวิชา
ด้านการออกแบบสถาปตั ยกรรม รายวิชาเตรียม
วิทยานิพนธ์ และรายวิชาวิทยานิพนธ์

1.4 มีทกั ษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีจติ สานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวนิ ยั ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีจติ สาธารณะ รักและภาคภูมใิ จในท้องถิน่ สถาบัน และประเทศชาติ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทัวไป
่
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
(3) การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชัน้ เรียนหรือในวิชาเรียน
2.1.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินผลการเรียนรูจ้ ากการเรียนรายวิชาศึกษาทัวไป
่
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนักศึกษา อาจารย์ทป่ี รึกษา อาจารย์ผสู้ อน
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
(1) มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาสถาปตั ยกรรมศาสตร์
(2) มีทกั ษะและประสบการณ์การเรียนรูใ้ นสาขาวิชาสถาปตั ยกรรมศาสตร์ สามารถปฏิบตั งิ านในสาขา
วิชาชีพในสถานการณ์ต่างๆได้
(3) มีความรูค้ วามเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแก้ไข
ปญั หาและการต่อยอดองค์ความรูใ้ นสาขาวิชา
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตาม
สถานการณ์
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านความรู้
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเขียนรายงาน การทาวิทยานิพนธ์
(2) การฝึกปฏิบตั ิ การฝึกงาน การได้ฝึกการทางานเดีย่ วและทางานกลุ่ม
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(3) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่างๆ ทีค่ ณะฯ จัดขึน้
2.2.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
(1) ประเมินผลการเรียนรูจ้ ากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ การทา
แบบฝึกหัด การทารายงาน การนาเสนอผลงาน
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรูแ้ ละการแก้ปญั หาทาง
วิชาการได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริม่ สร้างสรรค์ โดยใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปญั หาการทางานได้
(3) สามารถวางแผนการทางานและบริหารจัดการงานได้
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ั
(2) การให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทาโครงงานการอออกแบบทางสถาปตยกรรม
การทาวิทยานิพนธ์
(3) การวางแผนการทางาน
(4) การนาเสนอผลงาน เพื่อรับการประเมินผลงาน อันนาไปสูก่ ารปรับปรุงงานให้ถูกต้อง
(5) ประเมินผลสัมฤทธิ ์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรูจ้ ากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลงานจากการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การโครงงานด้านการออกแบบ
สถาปตั ยกรรม การทาวิทยานิพนธ์
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูน้ า มีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะห์ปญั หาได้อย่างเหมาะสมบนพืน้ ฐานของตนเองและ
ของกลุ่ม
(2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ดี
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทัวไป
่
(2) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการทางานเป็ นกลุ่ม
(3) การจัดให้มรี ายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผลการเรียนรูจ้ ากการเรียนรายวิชาศึกษาทัวไป
่
(2) ประเมินผลการเรียนรูจ้ ากรายวิชาต่างๆ ทีม่ กี ารส่งเสริมให้ทางานกลุ่ม
(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2.5 ทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.5.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจยั ใน
การคิดวิเคราะห์หรือแก้ปญั หาในชีวติ ประจาวันและในการปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาชีพได้
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสือ่ สาร การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาในสาขาวิชาชีพได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การสอนในรายวิชาวิจยั หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาทัวไป
่ (หรือรายวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)
(2) การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการทดสอบความรูพ้ น้ื ฐานด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
2.5.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลการเรียนรูจ้ ากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ การทา
แบบฝึกหัด การทารายงาน และการตรวจแบบในรายวิชาการออกแบบสถาปตั ยกรรม
(2) ประเมินผลการเรียนรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิ ชา (Curriculum
Mapping)
ดังภาคผนวก

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 ข้อ 23
และ 24 หรือระเบียบทีจ่ ะปรับปรุงใหม่
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
อาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนั
์ กศึกษาโดย
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาทีเ่ รียนในรายวิชา ซึง่ อาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชัน้ ปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี
เพื่อนาผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปี การศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผสู้ อนรายวิชาอื่นทีม่ เี นื้อหาใกล้เคียง
กัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียง
กับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับตาราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจยั เพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
เนื้อหาให้ทนั สมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ
2.3 เทียบเคียงกับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรูต้ ามมาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ข้อกาหนดหลักสูตรปริญญาตรี
3.1.1 เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 8 ข้อ 29
หรือระเบียบทีจ่ ะปรับปรุงใหม่
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3.1.2 สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรูค้ วามสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขนั ้ พืน้ ฐาน สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.1.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการครบตามเกณฑ์ทก่ี าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.2 ข้อกาหนดหลักสูตรอนุปริญญา
ั
นักศึกษาทีไ่ ด้ศกึ ษาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรสถาปตั ยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร์
ได้
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้มสี ทิ ธิได้
์ รบั อนุปริญญา
3.2.1 มีระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 2.00
3.2.2 ขึน้ ทะเบียนการเป็ นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ
3.3.3 ศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3.3.4 ศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็ นหลักเกณฑ์ให้
อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องข้ารับการอบรม ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าทีข่ องอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มที กั ษะเกีย่ วกับการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สอ่ื และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การมอบหมายให้มอี าจารย์พเ่ี ลีย้ งทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาและเป็นทีป่ รึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
1.3 การชีแ้ จงและแนะนาหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศกึ ษาค้นคว้า จัดทาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลาย
หัวข้อทีอ่ าจารย์ใหม่มคี วามรูแ้ ละถนัด เพื่อทดลองทาการสอนภายใต้คาแนะนาของอาจารย์พเ่ี ลีย้ ง หรือประธาน
หลักสูตร
1.5 การกาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) กาหนดให้อาจารย์ตอ้ งเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึง่ มหาวิทยาลัยมีการเปิ ด
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การผลิตผลงานทาง
วิชาการ เป็ นประจาทุกปี
(2) การจัดให้มกี ารสอนแบบเป็ นทีม ซึง่ จะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มปี ระสบการณ์การสอนร่วมกับคนอื่น
รวมถึงการมีโอกาสได้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา ผูป้ ระสานงาน และผูร้ ่วมทีมการสอน
(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ดา้ นการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร หรือทาวิจยั การเรียนการสอนทีส่ ามารถนาไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการทีม่ กี ารจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพทีจ่ ดั ทัง้ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการนาเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มผี ลงานการเขียนหรือการนาเสนอปี ละ 1 เรื่อง
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึง่
ต้องทาหน้าทีด่ งั นี้
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มคี วามทันสมัยอยู่เสมอ
1.2 จัดหาและกาหนดอาจารย์ผสู้ อนรายวิชาในหลักสูตร ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและคุณสมบัตติ รงตามรายวิชาที่
สอน
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบตั ิ ฝึกภาคสนาม ตามทีก่ าหนดในหลักสูตร
1.4 ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มคี ุณภาพและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา
1.5 ส่งเสริมและจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ดว้ ยวิธกี ารต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การส่งเสริม
การผลิตผลงานทางวิชาการ
1.6 ส่งเสริมและจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของหลักสูตร
1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เช่น ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษา
ั
ปจจุบนั
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จากงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรจาก
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุตาราและสือ่ การเรียนการสอน ค่าครุภณ
ั ฑ์ ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา และทุนการศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
ั
2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสานักวิทยบริการทีเ่ กีย่ วข้องทางด้านสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร์
ให้บริการดังนี้
1. หนังสือ
ภาษาไทย
จานวน
838
รายการ
ภาษาต างประเทศ
จานวน
1,155 รายการ
2. วารสาร
ภาษาไทย
จานวน
52 รายการ
ภาษาต างประเทศ
จานวน
68 รายการ
3. โสตทัศนวัสดุ
เทปบันทึกเสียง
จานวน
19 รายการ
วีดทิ ศั น์
จานวน
3
รายการ
4. สื่ออิ เล็กทรอนิ กส
ฐานข อมูลอ างอิ ง (Reference Database) คือ ฐานข อมูลทีใ่ ห รายการอ างอิงและ
สาระสังเขป
ของบทความหรือเอกสาร
1. ซีด-ี รอม ได แก
1. COMPENDEX PLUS
2. Dissertation Abstracts Online
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3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
2. ระบบออนไลน ได แก
1. Disseration Abstracts Online
2. IEEE/IEE Electronic Library Online
3. EI Compendex
ฐานข อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือ ฐานข อมูลทีใ่ ห รายละเอียด
เอกสารฉบับ
เต็มของวารสาร (e-journal) หรือหนังสือ (e-book) ได้แก่
1. วารสาร ได้แก่
1. LINK (Springer)
2. Science Direct
3. Wilson OmmiFile : Full text Select
4. ACS Publications
5. Highwire Press
2. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)
1. ScDirect
2. ASME
3. Kluwer E-Journal
4. Blackwell Synergy
5. Cambridge Journals
6. AIP 7. Link Springer
3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
1. Kluwer Online
2. netLibrary
ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น (KKU Library Database) คือ
ฐานข้อมูลทีห่ อ้ งสมุดสร้างขึน้ เอง และสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์
1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database)
2. ฐานข้อมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ (Thesis Abstracts Database)
3. ฐานข้อมูลหน้าสารบัญวารสาร (Current Contents Database)
4. E-Thesis
5. ฐานข้อมูล Project
2.2.2 ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
1. หนังสือ
ภาษาไทย
จานวน 4,027
ภาษาต่างประเทศ
จานวน 4,222
2. วารสาร
ภาษาไทย
จานวน
72
ภาษาต่างประเทศ
จานวน
21
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3. โสตทัศนวัสดุ
CD
จานวน 182 รายการ
วีดทิ ศั น์
จานวน 247 รายการ
4. สื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
ฐานข้อมูลอ้างอิ ง (Reference Database ) คือ ฐานข้อมูลทีใ่ ห้รายการอ้างอิงและสาระสังเขป
ของบทความหรือเอกสาร
1. ซีด-ี รอม ได้แก่
1. ซีด-ี รอม บนระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
2. ฐานข้อมูลในระบบออนไลน์
3. ซีด-ี รอม ทีใ่ ห้บริการเครือข่ายภายในสานักวิทยาบริการ
2. ระบบออนไลน์ ได้แก่
1. เครื่องสืบค้นข้อมูล 12 เครื่อง
2. เครื่องสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด (ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา)
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือ ฐานข้อมูลทีใ่ ห้รายละเอียดเอกสาร
ฉบับเต็ม
1. วารสาร ได้แก่
1. ฐานข้อมูลเอกสารสารฉบับเต็ม ทีม่ หาวิทยาลัยขอนแก่นบอกรับ
2. ฐานข้อมูลคณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ จานวน 1 ฐาน
1. http://archkku.ac.th/archlibrary/

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติ ม
คณะฯ ได้จดั สรรงบประมาณการดาเนินการต่างๆ ดังนี้
1. งบประมาณในการจัดซือ้ วารสาร หนังสือ ตารา รวมทัง้ สือ่ อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ เข้า
ห้องสมุดคณะฯ และสานักวิทยบริการต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
2. งบประมาณเพื่อให้คณาจารย์ทุกคนได้จดั ซือ้ หนังสือ ตารา เอกสาร ประกอบการเรียนการสอน หรือ
เอกสารคาสอนทีเ่ กีย่ วข้องกับรายวิชาในภาคการศึกษานัน้ ๆ
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการนักศึกษา จานวน 80 เครื่อง ในห้องคอมพิวเตอร์คณะฯ และมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จานวน 10 เครื่อง ประจาทีห่ อ้ งสมุด ซึง่ เปิ ดทาการทัง้ ในและนอกเวลาราชการ
4. งบประมาณการจัดซือ้ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เพื่อการเรียนการสอนเป็ นประจาทุกปี
5. งบประมาณเพื่อการเดินทางและทีพ่ กั นักศึกษา ในการเดินทางไปทัศนศึกษาและดูงานในรายวิชาเป็ น
ประจาทุกปี
6. จัดหาอุปกรณ์และบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องบรรยาย ห้อง
ประชุมต่างๆ รวมทัง้ สิน้ 12 ห้อง เป็ นประจาทุกปี
7. จัดหาอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบตั กิ ารเขียนแบบ, ห้องปฏิบตั กิ ารทางด้านเทคโนโลยี
อาคาร ทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาสถาปตั ยกรรมศาสตร์ เป็ นประจาทุกปี
2.4 การประเมิ นความเพียงพอของทรัพยากร
กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของตารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวธิ กี ารดังนี้
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อาจารย์ประจาวิชา และคณาจารย์ในหลักสูตรแจ้งผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และพิจารณาใน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตั ยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตั ยกรรมศาสตร์ ทุกปี การศึกษา
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริหารงานบุคคล
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีสว่ นร่วมในการกาหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของ
นักศึกษา การวัดและประเมินผลฯลฯ โดยการจัดให้มจี ดั ประชุมอาจารย์ผสู้ อน และผูร้ ่วมงาน ภาคการศึกษาละอย่าง
น้อย 2 ครัง้ มีการสือ่ สารทาง e-office, e-mail, ระบบหนังสือเวียน, โทรศัพท์หรือสือ่ อื่นๆ
3.3 การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษ
หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พเิ ศษทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านการออกแบบสถาปตั ยกรรม หรือด้านอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องกับงานสถาปตั ยกรรม ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน มาทาการสอนหรือบรรยายพิเศษ เพื่อให้นกั ศึกษาได้มี
ความรูเ้ ฉพาะทางเกีย่ วกับการออกแบบ การปฏิบตั วิ ชิ าชีพทางด้านสถาปตั ยกรรม อันจะทาให้นกั ศึกษาได้เกิดการ
เรียนรูจ้ ากผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบริหารงานบุคคล และสาหรับหลักสูตรนี้ มีความจาเป็ นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีม่ ี
คุณสมบัตเิ ฉพาะ คือ นายช่างเขียนแบบ
4.2 การเพิ่ มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิ บตั ิ งาน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดาเนินการโดยการให้เข้ารับการฝึกอบรม การทัศนศึกษา ทา
วิจยั ร่วมกับอาจารย์ การผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น คู่มอื การปฏิบตั งิ าน คูม่ อื การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
เขียนแบบต่างๆ คู่มอื การเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad เป็ นต้น
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิ ชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน เพื่อทาหน้าที่
ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการเรียน โดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษา 15 คน และจัดให้มอี าจารย์ประจา Studio เขียน
แบบ ชัน้ ปี ละ 1 คน และนักศึกษาสามารถพบปะระหว่างอาจารย์ทป่ี รึกษา อาจารย์ประจา Studio เขียนแบบ กับ
นักศึกษาได้ตลอด ทัง้ ทีม่ กี ารนัดล่วงหน้าหรือไม่ได้นดั ทุกครัง้ ทีม่ ขี า่ วประชาสัมพันธ์หรือต้องการสือ่ สารกัน หรือขอ
คาแนะนาปรึกษาหารือ
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการอุทธรณ์โทษสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 12 ข้อ 43 หรือระเบียบทีจ่ ะปรับปรุงใหม่
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ดาเนินการดังนี้
6.1 การสารวจความต้องการของตลาดงานและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี
6.2 การสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานของหลักสูตร เป็ นไปตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจาปี และเป็นไปตามระบบการ
ประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่ ดาเนินการทุกสิน้ ปี การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์
http://pe.kku.ac.th ซึง่ มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 25 ตัวชีว้ ดั หรือองค์กรวิชาชีพและเป็ นไป
ตามระเบียบ/ประกาศทีจ่ ะปรับปรุงใหม่ (ดังภาคผนวกที่ 8 )
หมวดที่ 8. การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของหลักสูตร
1. การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ขอคาแนะนา
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ทม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน
(2) การแลกเปลีย่ นโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่
ละรายวิชา
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลีย่ นแปลงที่
์
เกิดขึน้ จากการใช้กลยุทธ์การสอนทีแ่ ตกต่างกัน
(4) การทาวิจยั ในชัน้ เรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิน้ ภาคการศึกษา ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนร่วมงาน ตาม
ระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปีของอาจารย์/พนักงานสายผูส้ อน
2. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจั จุบนั และอาจารย์ เพื่อนาข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ
แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาทีอ่ าจซ้าซ้อน ไม่ทนั สมัย ยาก/ง่าย เป็ นต้น
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนาความรูแ้ ละประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใช้ในการทางาน
2.3 การประเมินผลโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพื่อสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
เกีย่ วกับคุณภาพของบัณฑิตทีจ่ บจากหลักสูตรนี้
3. การประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็ นไปตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจาปี และเป็ นไปตามระบบ
การประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่ ดาเนินการทุกสิน้ ปี การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์
http://pe.kku.ac.th ซึง่ มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 25 ตัวชีว้ ดั หรือองค์กรวิชาชีพและเป็ นไป
ตามระเบียบ/ประกาศทีจ่ ะปรับปรุงใหม่ (ตามกาหนดไว้ในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 ข้อ 7 )
4. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุง
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4.1 อาจารย์ประจาวิชา อาจารย์ผสู้ อน นาผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ผูบ้ งั คับบัญชา และหรือเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทีต่ น
รับผิดชอบ
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึง่ ดาเนินการ
ทุกสิน้ ปี การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนาเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดทีม่ ขี อ้ บกพร่อง สาหรับปี
การศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นาผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจั จุบนั และอาจารย์ โดย
ศิษย์เก่า และโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนาไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่
กาหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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